
  

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. “Оборище” 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. “Николай Хайтов” 2, вх.Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

 
Брой 119 / 2019 г. 

 

за периода 8  – 15 ноември   2019 г. 
 

 

 

 

Изготвил: Иван Атанасов 

 

 

 

 Новини от Национален борд по туризъм 
 
 

 Ръководството на НБТ участва в обсъждането на ЗИД на Закона 

за туризма 

 

На 14 ноември 2019 г. се проведе заседание на Комисията по икономическа 

политика и туризъм, на което беше представен и обсъден законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за туризма, № 902-01-44, внесен от Министерски съвет на 26 

август 2019 г. На заседанието предложеният ЗИД на Закона за туризма беше приет на 

първо гласуване. 

Предложения за корекции и допълнения се очакват до 22 ноември 2019 г. 

Повече информация 

 

 

http://tourismboard.bg/news/rakovodstvoto-na-nbt-uchastva-v-obsazhdaneto-na-zid-na-zakona-za-turizma/
http://tourismboard.bg/news/rakovodstvoto-na-nbt-uchastva-v-obsazhdaneto-na-zid-na-zakona-za-turizma/
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Новини от членовете на НБТ 
 

 

 Две международни фотографски екзпозиции и мултимедийна 

презентация популяризират курорта Св. Св. Константин и Елена като 

Морска, СПА и кулинарна дестинация 

 

Пътуване в снимки, видео разходка 

сред приодните забележителности и 

историята на  курорта Св. Св. Константин и 

Елена - това ще предложи на 

международната публика през ноември 

пътуващата мултимедийна експозиция, 

посветена на първия български морски 

курорт. 

Повече информация 

 

 

 

  

 

Регионални новини от България 
 

 

 4.5% ръст на приходите от нощувки в България през Лято 2019 

 

Постъпленията от нощувки, реализирани от българи през летния сезон на 2019 

г., са почти 223 млн. лв., отчитайки значително нарастване от 18 на сто спрямо същите 

месеци на предходната година. 

Приходите от нощувки на чуждестранни граждани са близо 873 млн. лв. с 

увеличение от 1,5 на сто. 

Повече информация 

 

 

 

 

http://tourismboard.bg/news/dve-mezhdunarodni-fotografski-ekzpozitsii-i-multimedijna-prezentatsiya-populyarizirat-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-kato-morska-spa-i-kulinarna-destinatsiya/
http://tourismboard.bg/news/dve-mezhdunarodni-fotografski-ekzpozitsii-i-multimedijna-prezentatsiya-populyarizirat-kurorta-sv-sv-konstantin-i-elena-kato-morska-spa-i-kulinarna-destinatsiya/
http://tourismboard.bg/news/4-5-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-balgariya-prez-lyato-2019/
http://tourismboard.bg/news/4-5-rast-na-prihodite-ot-noshtuvki-v-balgariya-prez-lyato-2019/


  

 
НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ 

сдружение с нестопанска цел 

Седалище: гр. София 1504 

ул. “Оборище” 19 

Офис: гр. София 1113 

ул. “Николай Хайтов” 2, вх.Д, ет. 2 

e-mail: office@nationaltourismboard.bg 

T +359 2 9714461 M +359 888 515325 

www.tourismboard.bg 

 

 

 

 Министър Ангелкова проведе среща с контролните органи в 

Банско за подготовка на зимния сезон 

 

Записванията за зимата сочат, че 

около 60% от международните туристи ще 

бъдат от съседните страни, като очакваме 

ръстове по някои от водещите пазари. 

Предвиденият ръст в броя на местата за 

пътници в самолетите, пристигащи на 

летище София, през предстоящия зимен 

сезон от Великобритания например засега е 

17%. Прогнозира се увеличение и на 

полетите от Германия със 7 на сто, Унгария 16% и др. 

Повече информация 

 

 

 София - все по-разпознаваема за европейските туристи 

 

Привлекателността на българската столица се запазва висока и през 2019 година, 

сочи годишният доклад “Туризъм и въздушен транспорт в София 2019” на Столичната 

общинска агенция за приватизация и инвестиции. 

Повече информация 

 

 

 

  

Международни новини от България и чужбина 
 

 

 Министър Ангелкова откри XI Международна среща по туризъм 

в Пловдив 

 

Министър Ангелкова предложи форумът за туризъм в Пловдив да се впише в 

календара на Годишната програма за национална туристическа реклама. 

Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-sreshta-s-kontrolnite-organi-v-bansko-za-podgotovka-na-zimniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-provede-sreshta-s-kontrolnite-organi-v-bansko-za-podgotovka-na-zimniya-sezon/
http://tourismboard.bg/news/sofiya-vse-po-razpoznavaema-za-evropejskite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/sofiya-vse-po-razpoznavaema-za-evropejskite-turisti/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-otkri-xi-mezhdunarodna-sreshta-v-plovdiv/
http://tourismboard.bg/news/ministar-angelkova-otkri-xi-mezhdunarodna-sreshta-v-plovdiv/
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 Форум „Feel Albania“ – среща на българския и албанския 

туризъм 

 

На форума Председателят на 

Българската стопанска камара Радосвет 

Радев призова бизнеса да използва всяка 

възможност за популяризиране на своя 

продукт и апелира албанските участници 

във форума да не пропускат Световната 

среща на българските медии, която тази 

година ще се проведе от 21 до 25 ноември в 

Тирана, като идеална възможност за безплатна реклама. 

Повече информация 

 

 

 

 Ryanair с нов маршрут до България през 2020 г. 
 

През юни 2020 г. превозвачът ще започне да изпълнява полети между Бургас и 

полския град Катовице. Те ще са два пъти седмично. 

 Повече информация 

 
 

 

 TripAdviser: Лондон е най-добрата туристическа дестинация за 

2019 г. 
 

Най-голямата туристическа 

платформа в света TripAdvisor обяви 

победителите в годишните награди 

Travelers' Choice Awards за 2019 година. 

Класирането се базира единствено на 

коментарите и оценките, които 

потребителите са посочили за съответните 

претенденти. 

 Повече информация 

 

http://tourismboard.bg/news/forum-feel-albania-sreshta-na-balgarskiya-i-albanskiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/forum-feel-albania-sreshta-na-balgarskiya-i-albanskiya-turizam/
http://tourismboard.bg/news/ryanair-s-nov-marshrut-do-balgariya-prez-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/ryanair-s-nov-marshrut-do-balgariya-prez-2020-g/
http://tourismboard.bg/news/tripadviser-london-e-naj-dobrata-turisticheska-destinatsiya-za-2019-g/
http://tourismboard.bg/news/tripadviser-london-e-naj-dobrata-turisticheska-destinatsiya-za-2019-g/

